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B.A. 4th Semester (Programme) Examination, 2022 

Subject:     EDUCATION 

Course ID: 40218                                    Course Code: AP/EDN/401/C-1D 

Course Title: Development of Education in India 

Full Marks: 40        Time: 2hrs. 

The figures in the margin indicate full marks 

Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. 
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

 
1. যে য োণ পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  

Answer any five of the following questions:                                                      (2x5=10) 

a) সনদ আইন কি ? 

What is Charter Act? 

b) GCPI এর পুররো নোম িী  ? 

What is the full form of GCPI? 

c) প্রথম ভোরতীয় কিক্ষো িকমিন কিোনটি এবং িত কিস্টোরে গটিত হরয়কিল ?  

Which was the first Indian Education Commission and in what year it was formed? 

d) জোতীয় কিক্ষো আরদোলন িত সোরল শুরু হয় এবং িরব কিষ হয়? 

In which year the national education movement started and when it ended?   

e) কবদযোলয় কজোি িী?  

What is school complex?  

f) কবশ্বকবদযোলয় কিক্ষো িকমিন িরব ও িোর সভোপকতরে গটিত হরয়কিল ? 

In which year and under whose chairmanship University Education Commission was 

formed ? 

g) অরপররিন ব্ল্যোিরবোর্ড িী?   

What is Operation Blackboard?  

h) RTE Act 2009 এর মূল উরেিয িী?  

What are the main objectives of RTE Act 2009? 

 

 

 



 
 

2. যে য োণ চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ   
Answer any four of the following questions:                                                      (5x4=20)   

a) িীিো কলখঃ প্রোচ্য-পোশ্চোতয দ্বন্দ্ব  

Write note on: Oriental-Occidental controversy. 

b) নোরী কিক্ষো কবস্তোরর কবদযোসোগররর ভূকমিো বর্ ডনো ির। 

Describe the role of Vidyasagar in spreading women education. 

c) জোতীয় কিক্ষো আরদোলরনর িোরর্গুকল সংরক্ষরপ আরলোচ্নো ির।  

Discuss briefly the causes of National Education Movement. 

d) মুদোকলয়র িকমিরনর প্রস্তোব অনুযোয়ী মোধ্যকমি কিক্ষোর পোিযক্রম কববৃত ির।   

State the Curriculum of Secondary Education as proposed by Mudalior 

Commission. 

e) সংরিোকধ্ত জোতীয় কিক্ষোনীকতর (১৯৯২) সুপোকরিগুকল উরেখ ির।  

Mention the recommendations of revised National Policy of Education (1992). 

f) িীিো কলখঃ এিোদি পঞ্চবোকষ ডিী পকরিল্পনোয় কিক্ষো  

Write note on: Education in Eleventh Five Year Plan. 

 

3.  যে য োণ এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  
               Answer any one of the following questions:                                                 (10x1=10) 

          a)  মোধ্যকমি কিক্ষো প্রসরে হোন্টোর িকমিরনর সুপোকরিগুকল সংরক্ষরপ আরলোচ্নো ির।  

          Briefly discuss the recommendations of Hunter Commission in respect of 

                  secondary education.  

          b) উচ্চকিক্ষোর লক্ষয এবং গ্রোমীন কবশ্বকবদযোলয় সম্পরিড রোধ্োিৃষ্ণোন িকমিরনর সুপোকরিগুকল বর্ ডনো  

                  ির। 

                  Explain the recommendations of Radhakrishnan Commission on Aims of higher  

                  education and rural university.                                                                         5+5=10 


